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A. ການດໍາເນີນງານຂອງຂະແໜງການ, ບນັຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ 
 
1. ພາກເອກະຊົນ ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນຫລາຍຂ້ຶນໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ 
ລາວ) ແລະເປັນຕົວຂັບເຄ່ືອນການປ່ຽນແປງ ແລະຫົວຈັກຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ. ຂະແໜງການນ້ີ 
ກວມເອົາຫລາຍກວ່າ 80% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານຍັງຄວບຄຸມບາງ
ແໜງການອຸດສາຫະກໍາຫລັກໆໂດຍຜ່ານບັນດາລັດວິສາຫະກິດ ແຕ່ວ່າ ລັດຖະບານກ່ໍໄດ້ເພ້ີມຄວາມສໍາຄັນໃນການ
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ເພ່ືອກະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ການຈ້າງງານ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ ຕ້ັງແຕ່ປີ 1985 ເປັນຕ້ົນມາ. ກົນໄກຕະຫລາດ ແມ່ນເປັນຕົວກໍານົດລາຄາ. ລັດຖະບານ ໄດ້ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ບັນດາລັດວສິາຫະກິດ ໂດຍເພ້ີມອໍານາດການຕັດສິນໃຈ ແລະຕັດເງິນຊ່ວຍເຫລືອແກ່ລັດວິສາຫະກິດຫລາຍພໍ
ສົມຄວນ. ອຸປະສັກໃນການນໍາເຂົ້າ ແມ່ນໄດ້ຫລຸດລົງ ແລະ ໄດ້ເອົາພາສີມາແທນທ່ີ ແລະ ບໍລິສັດຂອງເອກະຊົນ ກ່ໍໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດການເຂ້ົາເຖິງໂດຍກົງໃນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສິນເຊ່ືອທະນາຄານ. ຊາວກະສິກອນ ກ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້
ຖືຄອງກໍາມະສິດນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະຂາຍຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາຂອງຕົນ. ໄດ້ມີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການປະຕິຮູບ ເພ່ືອ
ເຮັດໃຫ້ການເລ້ີມຕ້ົນທຸລະກິດງ່າຍຂ້ຶນ ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ. ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ
ເຂົ້າໃນຂະແໜງພະລັງງານ, ບ່ໍແຮ່ ແລະ ກ່ໍສ້າງ ແມ່ນຕົວປະກອບສ່ວນຫລັກໆໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງ
ເສດຖະກິດ. ປະເທດລາວ ໃນປະຈຸບັນ ມີຖານະເປັນຜ້ ູສັງເກດການໃນອົງການ ການຄ້າໂລກ ແລະ ຄາດວ່າໃນປີ 
2012 ນ້ີ ຈະເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການດ່ັງກ່າວ.  

 
2. ການປ່ຽນແປງທາງເສດຖະກິດ. ສປປ ລາວ ແມ່ນຢ່ ູໃນເສດຖະກິດທ່ີຢ່ ູໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ. ພາກການສ່ົງ
ອອກຍັງແຄບ ທ່ີອີງໃສການສ່ົງອອກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ທອງແດງ, ຄໍາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ໄມ້) ເຊ່ິງກວມເອົາ
ຫລາຍກວ່າ 70% ຂອງການສ່ົງທ່ີຜ່ານດ່ານພາສີ. ໃນຊ່ວງທ່ີບ່ໍດົນມານ້ີ ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດເຂ້ົາໃນຂະ
ແໜງກະສິກໍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ່ວນປູກໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່ເພ່ືອການຄ້າ ໄດ້ເພ້ີມຂ້ຶນ. ຂະແໜງການຕັດຫຍິບ ແລະ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນໂດດເດ່ັນໃນຂະແໜງທ່ີບ່ໍແມ່ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ພາກຕັດຫຍິບ ເປັນສ່ວນປະກອບ
ທ່ີສໍາຄັນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດ ເຊ່ິງໃນພາບລວມ ແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວຈິງຫລຸດລົງຢ່າງຊ້າໆ  ຕ້ັງ
ແຕ່ຕ້ົນຊຸມປີ 1990. ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງເປັນພິເສດ ຕ້ັງແຕ່ມີການເປີດໃຫ້ຜ້ ູມາຢ້ຽມ
ຢາມ ໃນຊຸມປີ 1990 ແລະ ເປັນແຫລ່ງລາຍຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດທ່ີສໍາຄັນ. 

 

                                                 
1   ບົດສະຫລຸບນີ້ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 2011. ການປະເມີນຜົນຂະແໜງການ, ຍຸດທະສາດ ແລະທິດທາງກ່ຽວກັບການຄ້າ ແລະ

ອຸດສາຫະກໍາ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ (ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ). ມະນີລາ (http://serd-lao.adb.org/);  ແລະທະນາຄານໂລກ 2009 ແລະ 
2010 ບົດລາຍງານການພັດທະນາ ສ ປ ປ ລາວ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ;  
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3. ໂຄງສ້າງພາກເອກະຊົນ. ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI)  ແມ່ນໂດດເດ່ັນຢ່ ູໃນການລົງທຶນ
ຂອງຂະແໜງພາກເອກະຊົນໃນຫລາຍທົດສະວັດທ່ີຜ່ານມາ ເຊ່ິງວ່າ ບ່ໍແຮ່ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ກວມເອົາ 80% 
ຂອງການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ. ລັດຖະບານ ກ່ໍຊຸກຍູ້ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ. ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ສາມາດ
ເປັນເຈ້ົາຂອງ 100% ໃນບໍລິສັດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ບ່ໍມີຂ້ໍແຕກຕ່າງທາງດ້ານກົດໝາຍ ລະຫວ່າງບໍລິສັດພາຍໃນ 
ແລະຂອງຕ່າງປະເທດ. ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນໃນຂະແໜງການທ່ີບ່ໍແມ່ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ເຊ່ັນ: 
ກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະການບໍລິການ) ແມ່ນມີມູນຄ່ານ້ອຍ. 
ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ບ່ໍມີການຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່ ູປະມານ 5% ຂອງຍອດລວມຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ, 
ສາມທົບນ້ອຍກວ່າການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ. ການສ່ົງອອກຂອງພາກເອກະຊົນທ່ີບ່ໍນອນຢ່ ູໃນຂະແໜງ 
ຊັບພະຍາກອນ ແມ ່ນມີຜະລິດຕະພັນທ່ີບ່ໍຫລາກຫລາຍ. ຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານ ແມ່ນບ່ໍມີການເພ້ີມຂ້ຶນ ແລະຢ່ ູ
ໃນລະດັບຕ່ໍາ ແລະ ບ່ໍສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນລະດັບສາກົນ. ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແມ່ນມີຄວາມໂດດ
ເດັ່ນໃນກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດ ແລະກວມເອົາການຈ້າງງານຫລາຍພໍສົມຄວນ. ໃນປີ 2006 ມີຫລາຍກວ່າ 
125.000 ບໍລິສັດທີຈົດທະບຽນ; ເກືອບ 98% ຂອງບໍລິສັດ ທ່ີມີພະນັກງານຕ່ໍາກວ່າ 10 ຄົນ; 64% ຂອງບໍລິສັດ ແມ່ນ
ພາກບໍລິການ ແລະ 19% ແມ່ນຂະແໜງການຜະລິດ. ແຕ່ວາ່ ເກືອບວ່າຄົນທັງໝົດ ແມ່ນເຮັດວຽກຢ່ ູໃນຂະແໜງການ
ທ່ີບ່ໍເປັນທາງການ. ການລົງທຶນເຂ້ົາໃນບໍລິສັດໂດຍທ່ົວໄປ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນໂດຍກົງຈາກ
ເງິນສະສົມຂອງບຸກຄົນ ຫລື ລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ບ່ໍແມ່ນຈາກທະນາຄານ. 

 
4. ບັນຫາທາງດ້ານບັນຍາກາດທຸລະກິດ. ມີການວິເຄາະຕ່າງໆ2 ກ່ຽວກັບອຸປະສັກຕ່ໍການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ 
ແລະການພັດທະນາ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຮູ້ທາງດ້ານສີມືຕ່ໍາ ແລະ ຜະລິຕະພາບທາງດ້ານແຮງງານກ່ໍຕ່ໍາ, ຂະ
ແໜງການເງິນຍັງອ່ອນແອ ແລະ ຕ້ືນ, ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານກົດລະບຽບມີຂ້ໍຫຍຸ້ງຫຍາກ ແລະ ມີຂ້ັນຕອນຫລາຍ
ເກີນໄປ, ບັນດາອາກອນ ແລະ ການບໍລິຫານອາກອນ ແລະການຂ ົນສ່ົງທ່ີແພງ ແລະສ່ິງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ການຄ້າ ຍັງຖື
ວ່າເປັນອຸປະສັກທ່ີສໍາຄັນຕ່ໍການລົງທຶນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ. ສປປ ລາວ ຍັງເຮັດບ່ໍໄດ້
ດີໃນບົດລາຍງານການສໍາຫລວດການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງປີ 2011. ບົດລາຍງານການສໍາຫລວດຂອງທະນາຄານ
ໂລກ 3 ໄດ້ຈັດປະເທດລາວ ຢ່ ູໃນລໍາດັບທ່ີ 163 ຈາກທັງໝົດ 183 ປະເທດທ່ີໄດ້ຖືກສໍາຫລວດໃນປີ 2011. ບົດລາຍ
ງານການປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມການລົງທຶນ ໃນສປປ ລາວ ພົບວ່າອັດຕາອາກອນ, ການເຂ້ົາເຖິງແຫລ່ງທຶນ ແລະ
ລະດັບການສຶກສາຂອງແຮງງານ ແມ່ນອຸປະສັກຫລັກຕ່ໍການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ.4 ພາລະດ້ານອາກອນ 
ແລະການບໍລິຫານດ້ານອາກອນ ແມ່ນໜັກໜ່ວງສໍາລັບບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍທ່ີດໍາເນີນທຸລະກິດການຄ້າ ແລະ ການ
ບໍລິການ ໃນຂະນະທ່ີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານສີມືແຮງງານຕ່ໍາ ແມ່ນອຸປະສັກໃຫຍ່ສໍາລັບບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍສະ
ເພາະ ແມ່ນຂະແໜງບໍລິການ. ໜ້ອຍກວ່າ 20% ຂອງບໍລິສັດ ແມ່ນມີເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານ ໃນຂະນະທ່ີຊັບສິນ
ຄ້ໍາປະກັນ ແມ່ນສູງເຖິງ 300% ຂອງມູນຄ່າເງິນກູ້. ບົດລາຍງານດັດຊະນີການຂົນສ່ົງຂອງທະນາຄານໂລກ 5 ຈັດປະ

                                                 
2     ຈີທີແຊດ 2010. ການສໍາຫລວດວິສາຫະກິດ. ບົດລາຍງານການສະຫລຸບ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ທະນາຄານໂລກ.2009. ການສໍາຫລວດວິສາຫະກິດ.   

http://www.enterprisesurveys.org/documents/EnterpriseSurveys/Reports/Lao_PDR-2009.pdf.  
3     ທະນາຄານໂລກ. www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lao-pdr 
4     ທະນາຄານໂລກ. www.wbginvestmentclimate.org 
5     ທະນາຄານໂລກ. www.worldbank.org/lpi 
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ເທດລາວຢູ່ໃນລໍາດັບ ທ່ີ 118 ຈາກທັງໝົດ 155 ປະເທດ. ດັດຊະນີ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມອ່ອນແອໃນການ
ແຂ່ງຂັນຫລັກໆ ລວມມີຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ ແລະສືບຄ້ົນຫາການຂົນສ່ົງສິນຄ້າ, ຄຸນນະພາບດ້ານພ້ືນຖານ
ໂຄງລ່າງ ແລະ ປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນຂອງພາສີ ແລະ ບັນດາຂ້ັນຕອນຕ່າງໆຢ່ ູຊາຍແດນ.  ປະເທດລາວມີ
ຄວາມໄດ້ປຽບ ໂດຍສະເພາະຕ່ໍທຸລະກິດກະສິກໍາ ແຕ່ການກວດກາດ້ານຄວາມສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມພືດ ແລະ
ບັນດາເອກະສານທ່ີຕ້ອງການຈາກສາທາລະນາລັດປະຊາຊົນຈີນ, ປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ທ່ີຍັງເປັນອຸປະສັກຕ່ໍ
ການຂະຫຍາຍຕົວ. ທ້າຍທ່ີສຸດ ການລົງທຶນພາຍໃນການຊ້ື-ຂາຍ ແມ່ນຖືກກີດຂວາງດ້ວຍການແຂງຄ່າຂອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນຕົວຈິງ ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນຈາກການສ່ົງອອກຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດສູງ.6 

 
5. ສີມື. ຕາມການສຶກສາ ແລະສໍາຫລວດຕ່າງໆ7 ໄດ້ມີການລະບຸເຖິງການຂາດແຄນກໍາມະກອນທ່ີມີສີມື ແມ່ນ
ອຸປະສັກສໍາຄັນຂອງນັກລົງທຶນເອກະຊົນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວິສາຫະກິດ. ສໍາລັບບໍລິສັດຂະໜາດກາງ (ມີ
ພະນັກງານ 20 -99 ຄົນ) ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ (ມີພະນັກງານ 100 ຄົນຂ້ຶນໄປ) ສີມືແຮງງານ ແມ່ນອຸປະສັກທ່ີໃຫຍ່
ສຸດ. ສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ການຂາດສີມືແຮງງານ ແມ່ນບັນຫາທ່ີສໍາຄັນຕ່ໍເຈ້ົາຂອງກິດຈະການ 
ແລະຜ້ ູບໍລິຫານ -  ຄວາມສາມາດທາງທັກສະທ່ີກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ, ການປົກຄອງ ແລະການປະດິດສ້າງ; ໃນຂະນະ
ທ່ີ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທັກສະທາງວິສາການຂອງພະນັກງານ ແມ່ນຖືວ່າມີຄວາມສໍາຄັນສູງສຸດ. 
ຕົວຢ່າງ ສີມືແຮງງານທ່ີຂາດແຄນ ແມ່ນຢ່ ູໃນຂະແໜງກ່ໍສ້າງ, ການຜະລິດເຟີນີເຈີ, ການສ້ອມແປງລົດຍົນ ແລະ ເຄື່ອງ
ຈັກ ແລະ ບັນຊີ.  

 
6. ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການການເງິນ. ຂະແໜງທະນາຄານແມ່ນຖືຄອບງໍາໂດຍ 4 ທະນາຄານລັດວິສາ
ຫະກິດເຊ່ິງລວມກັນ ແມ່ນມີສ່ວນແບ່ງເງິນຝາກທັງໝົດຫລາຍກວ່າ 60%. ສ່ືກາງທາງການເງິນ ຂ້ອນຂ້າງຈະແຄບ 
ແລະສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກຊ້ີນໍາໂດຍພາກລັດ. ບໍລິສັດໃຫຍ່ ແລະລັດວິສາຫະກິດໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ 
ເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ທະນາຄານທ່ີເປັນຂອງເອກະຊົນ ໄດ້ເປີດຂ້ຶນໃນຊ່ວງສອງຫາສາມປີທ່ີຜ່ານມາ ແລະ ແນໃສ່ພຽງສິນ
ເຊ່ືອໃຫ້ແກ່ຜ້ ູຊົມໃຊ້. ປະສິດທິພາບຂອງສ່ືກາງທາງການເງິນ ຕາມທ່ີມີການວັດແທກອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນ
ເຊ່ືອ ແລະເງິນຝາກ ແມ່ນຕ່ໍາທ່ີສຸດຢ່ ູໃນຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ົນທຶນໃນການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ທະ
ນາຄານສູງ. ນອກຈາກນ້ັນ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຊັບສິນຄ້ໍາປະກັນ ແມ່ນສູງຈາກປົກກະຕິສູງເຖິງ 300% ຂອງມູນຄ່າ
ຂອງເງິນກູ້. ຍ້ອນເຫດນ້ີ ມີວິສະຫາກິດຈໍານວນໜ້ອຍ (ໜ້ອຍກ່ວາ 30%) ທີ ່ເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການດ້ານສິນເຊ່ືອ
ຈາກທະນາຄານ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ການສະໜອງທຶນພາຍໃນ. ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຖືກກີດກ້ັນອອກຈາກຕະຫລາດສິນເຊ່ືອທ່ີປົກກະຕິ.  

 
7. ສະພາບແວດລ້ອມລະບຽບການທີ່ຫຍຸ້ງຫຍາກ. ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານລະບຽບການ ແລະ ຂ້ັນຕອນທາງ
ລັດຖະການຊັບຊ້ອນ ເປັນອຸປະສັກຕ່ໍການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. 

                                                 
6    ປີເຕີ ໂວ, ຈອນເມນອນ ແລະ ເອ ເອ ຢູຊາບ 2010. ຜົນກະທົບຂອງຄວາມທຸກຍາກ ຕໍ່ກັບລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດຈາກລາຍຮັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະ   
     ຊາດ. ທະນາຄານອາຊີ, ເອກະສານຄ້ົນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການຮວມຕົວຂອງເສດຖະກິດຂອງພາກພ້ືນ; 
7    ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. 2011. ການວິເຄາະອຸປະສັກຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວ. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
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ນະໂຍບາຍການແຂ່ງຂັນທ່ີອ່ອນແອ ເກີດຈາກການກີດກ້ັນທ່ີບ່ໍແມ່ນພາສີຢ່ ູຕາມຊາຍແດນ ແລະ ຫລາຍກວ່ານ້ັນ ການ
ກີດກ້ັນທາງເຕັກນິກຕ່ໍລະບຽບການວ່າດ້ວຍການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ສ່ິງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ. ມີສາມປັດ
ໃຈ ທ່ີກະທົບຕ່ໍການແຂ່ງຂັນໃນຫລາຍຂະແໜງການ. ຢ່າງທ່ີໜຶ່ງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ມີບົດບາດໃນ
ຫລາຍໆຂົງເຂດຂອງການຜະລິດ ແລະ ສາທາລະນຸປະໂພກ. ຢ່າງທ່ີສອງ ສ່ິງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ຂ້ອນຂ້າງຫລາຍ 
ແຕ່ຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ. ບັນດາສ່ິງຈູງໃຈ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ, ພາກ ແລະ ບາງຄ້ັງລະຫວ່າງ
ບໍລິສັດທ່ີຢ່ ູໃນເຂດດຽວກັນ ຍ້ອນວ່າບັນດາສ່ິງຈູງໃຈ ໄດ້ມີການດັດປັບສໍາລັບບາງນັກລົງທຶນ. ລະບອບຂອງການໃຫ້ສ່ິງ
ຈູງໃຈ ໄດ້ສ້າງໃຫ້ເກີດມີການບິດເບືອນລາຄາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນ ລະຫວ່າງບໍລິສັດບ່ໍເທ່ົາທຽມກັນ ເຊ່ິງມີ
ອັກຄະຕິສູງຕ່ໍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ຢ່າງທ່ີສາມ, ໃນຂະນະທ່ີບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວກັບ
ການແຂ່ງຂັນຂອງອຸດສາຫະກໍາໄດ້ຖືກລົບລ້າງ ແຕ່ອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນໜ່ຶງກ່ໍຖືກປົກປ້ອງ ຫລື ມີການໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນໂດຍລະບຽບການທ່ີຕ້ານການແຂ່ງຂັນ.  

 
8. ອັດຕາອາກອນ ແລະການບໍລິຫານດ້ານອາກອນ. ເຊ່ິງບ່ໍດົນມານ້ີ ມີການຜ່ານກົດໝາຍການລົງທຶນສະບັບ
ປັບປຸງ ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ເຄີຍຈ່າຍອາກອນຕ່ໍາກວ່າບໍລິສັດພາຍໃນ. ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ຍົກເລີກຄວາມແຕກ
ຕ່າງດ້ານອາກອນ. ສືບຕ່ໍຂາດລະບຽບການ ແລະດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເຊ່ິງໝາຍຄວາມວ່າການເລືອກ
ປະຕິບັດດ້ານອາກອນພາຍໃນ ຍັງຄົງເປັນບັນຫາຢ່ ູ. ການບໍລິຫານດ້ານອາກອນ ເປັນພາລະອັນໃຫຍ່ຫລວງສໍາລັບ
ບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ ທ່ີດໍາເນີນການຄ້າ ແລະການບໍລິການ ເຊ່ິງສະເລ່ຍແລ້ວ ແມ່ນມີປະຊຸມ 6 ຄ້ັງຕ່ໍປີກັບເຈ້ົາ
ໜ້າທ່ີອາກອນ ແລະ ມັນແມ່ນອັດຕາທ່ີສູງຫລາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ກັບວິທີການປະຕິບັດໃນສາກົນ. ສ່ວນໜ່ຶງຂອງບັນຫານ້ີ 
ແມ່ນມີຄວາມເຊ່ືອມໂຍງກັບການຂາດແຮງງານທ່ີມີສີມື  75% ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ ບ່ໍມີລະບົບ
ການບັນທຶກບັນຊີທ່ີພຽງພໍ.  

 
B. ການລິເລີ້ມຂອງລັດຖະບານໃນການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ 

 
9. ເສົາຫລັກໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄ້ັງທ່ີ 7 (2011-2015) ແມ່ນເພ່ືອບັນລຸການ
ຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດທ່ີສູງ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າເກົ່າ ແລະ ສ້າງວຽງເຮັດງານທ ໍາໂດຍຜ່ານການພັດທະນາພາກເອກະ
ຊົນ ໂດຍເນ້ັນໃສ່ກະສິກໍາເພ່ືອການຄ້າ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສ່ົງເສີມວິ
ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງເອົາຫລາຍໆຍຸດທະສາດສະເພາະເພ່ືອສະໜັບສະ
ໜູນການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ລວມມີ (i) ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ (2006) (ii) ບັງຄັບໃຊ້
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງ ທ່ີໃຫ້ການປະຕິບັດທ່ີເທ່ົາທຽມກັນລະຫວ່າງນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ; (iii) ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງແຫ່ງຊາດ; (iv) ໄດ້ມີການປັບປຸງ 
ແລະເຮັດໃຫ້ງ່າຍດາຍຂ້ຶນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການນໍາເຂ້ົາ ແລະສ່ົງອອກ; (v) ຂະບວນການປະຕິຮູບລະບຽບ
ການລວມມີການສ້າງຕ້ັງຄະນະກໍາມະການລະຫວ່າງອົງການສໍາລັບການນໍາສະເໜີການປະມີນຜົນກະທົບຂອງບັນດາ
ກົດລະບຽບ.  ບັນດາບູລິມະສິດດ້ານນະໂຍບາຍການຄ້າຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນຍຶດຕິດກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນ 
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ການຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ແລະລວມທັງການປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານຂອງການນໍາເຂົ້າ 
ແລະສ່ົງອອກ ແລະ ການອໍານວຍສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ ເຊ່ັນ: ຍົກສູງລະບົບສຸຂະອະນາໄມພືດ. 

 
C.  ປະສົບການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອໃນອະນາຄົດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 

 
10. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນຕ້ັງແຕ່ປີ 2005 ໂດຍ
ແມ່ນໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອທາງວິຊາການໃນການກະກຽມໂຄງການ (PSME) ເຊ່ິງປະກອບສ່ວນໃຫ້ການຮ່າງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ໂຄງການທ່ີ
ຕາມມາແມ່ນແຜນງານການຊ່ວຍເຫລືອລ້າໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເຊ່ິງລວມ
ເອົາບັນດາມາດຕະການທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການປັບປຸງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ  
ແລະການພັດທະນາພາກເອກະຊົນໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ.8 ຜົນສໍາເລັດຫລັກໆ ລວມທັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ 
ແລະຍຸດທະສາດການພັດທະນາ, ການເຮັດໃຫ້ຂ້ັນຕອນການຈົດທະບຽນທຸລະກິດງ່າຍຂ້ຶນ, ສ້າງຕ້ັງຫ້ອງການຈົດ
ທະບຽນທຸລະກິດ ແລະທົດລອງຢ່ ູໃນ 7 ແຂວງ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ການປະ
ເມີນຂອງພະນັກງານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈົດທະບຽນວິສາ
ຫະກິດໄດ້ຫລຸດລົງ 35% ເນື່ອງຈາກຜົນສໍາເລັດຂອງການປະຕິຮູບ.  

 
11. ເພ່ືອຕອບສະໜອງຕ່ໍກັບບົດຮຽນຈາກ PSME, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ຫລັງ 
ກອບວຽກການຮ່ວມມື (postprogram partnership framework ຫລື P3F). ຢ່ ູໃນ P3F ໄດ້ລະບຸແຜນໄລຍະສ້ັນ
ຂອງລັດຖະບານ ໂດຍແນ່ໃສການສ່ົງເສີມການປະຕິຮູບໂດຍຜ່ານຜົນສໍາເລັດ 11 ມາດຕະການບູລິມະສິດຂອງນະ
ໂຍບາຍ ແລະ ໄປພ້ອມກັນກັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພ່ືອສ່ົງເສີມສ່ິງແວດລ້ອມຂອງທຸລະກິດ ແລະອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມຕົວດ້ານການຄ້າສູງຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ ຂອງເສດຖະກິດຂອງສປປ ລາວ ພາຍໃນອະນຸພາກ
ພ້ືນແມ່ນ້ໍາຂອງ ແລະໃນໂລກ. P3F ໄດ້ຊ່ວຍສ້າງພ້ືນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະ 
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຂອງໂຄງການທ່ີ 2 ສໍາລັບ 2011-2014.  

 
12. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ (ອົງການພັດທະນາສາກົນອົດ
ສະຕາລີ, ຫ້ອງການຄະນະກໍາມາທິການຢູໂຣບ, ຈີໄອແຊັດ, ອົງການຮ່ວມມືການເງິນສາກົນ, ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍ່ີ
ປຸ່ນ ແລະທະນາຄານໂລກ) ແລະ ບັນດາຜ້ ູມີສ່ວນຮ່ວມອ່ືນໆ ທ່ີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ກາງ ແລະ ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ. ໂດຍສະເພາະ ຫ້ອງການ ຄະນະກໍາມາທິການຢູໂຣບ ໄດ້ໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫລືອທາງວິຊາການ (3 ລ້ານຢູໂຣ) ໄປຄຽງຄູ່ກັນ ເຊ່ິງໄດ້ອອກແບບມາເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອທາງວິຊາການໃນການກະກຽມໂຄງການ ແຕ່ປີ 2007 ຫາ 2009.  
 

                                                 
8     ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ບົດລາຍງານ ແລະຄໍາແນະນໍາຂອງປະທານສະພາບໍລິຫານ: ສະເໜໃີຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ແກ່ ສ ປ ປ ລາວ ວ່າດ້ວຍແຜນງານ   
      ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ, ແຜນງານຍ່ອຍ 2. ນະຄອນຫລວງມະນີລາ. 
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13. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການມ ີສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນ
ຂະແໜງພະລັງງານເຂ່ືອນໄຟຟ້າໂດຍຜ່ານພາກລັດ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງພາກເອກະຊົນ ເຊ່ິງໄດ້ຊ່ວຍກະຕຸ້ນ
ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ທ່ີສັງເກດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແມ່ນໂຄງການກ່ໍສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ໍາເທີນ 2 (2005) 
ແລະ ນ້ໍາງ່ືມ 3 (ທ່ີມີການນໍາສະເໜີໃນປີ 2011). ປະສົບການກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ ໃນຂະແໜງໄຟຟ້າ ໄດ້ໃຫ້ບົດຮຽນສໍາລັບກິດຈະກໍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນໃນອະນາຄົດ.  

 
14. ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃນອະນາຄົດ ຈະແນໃສ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຕ່ໍວິໃສທັດຂອງ
ລັດຖະບານ ໃນການຂະຫຍາຍພາກວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ວິທີການທ່ີເປັນຍຸດທະສາດຂອງທະນາ   
ຄານພັດທະນາອາຊີ ແມ່ນໃຫ້ລໍາດັບຂອງການປະຕິຮູບດ້ານນະໂຍບາຍໂດຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດສໍາລັບການສ້າງສະຖາບັນຕະຫລາດທ່ີທັນສະໄໝ ເພ່ືອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງນະໂຍບາຍທີ ່ຍືນຍົງໃນ
ໄລຍະຍາວ ແລະເຮັດໃຫ້ການເຂ້ົາເຖິງສິນເຊ່ືອຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ, ການ
ບໍລິການພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ວັດສະດຸໃນລາຄາສາກົນ. ຈະຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການປັບປຸງບັນຍາ
ກາດການລົງທຶນໂດຍສືບຕ່ໍປັບປຸງກົດໝາຍວິສາຫະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ. 

 
15. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທ່ີພົວພັນກັນ ເພ່ືອປັບປຸງສ່ິງແວດລ້ອມໂດຍລວມຂອງ
ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ໂດຍຜ່ານບັນດາກິດຈະກໍາສະເພາະ ເຊ່ັນ:(i) ປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ທ່ີມີຄວາມ
ສໍາຄັນຕ່ໍທຸລະກິດ ເຊ່ິງລວມມີ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ ແລະ ຄວາມເປັນປົກກະຕິຂອງການໃຫ້
ບໍລິການດ້ານໄຟຟ້າ ແລະ ການບໍລິການຕົວເມືອງເຊ່ິງລວມມີ ນ້ໍາປະປາ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ; (ii) ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງການບໍລິຫານຂອງລັດ ໂດຍເລ່ັງໃສ່ການຫລຸດລະບຽບກົດໝາຍຂອງ
ລັດຖະບານທ່ີບ່ໍຈໍາເປັນລົງ; (iii) ເພ້ີມການເຂ້ົາເຖິງແຫລ່ງເງິນກູ້ປົກກະຕິໃຫ້ຫລາຍຂ້ຶນ ໂດຍສະເພາະວິສາຫະກິດ
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ (iv) ສ່ົງເສີມກິດຈະກໍາຕ່າງ ທ່ີຍົກລະດັບສີມື ແລະ ການສຶກສາຂອງແຮງງານ ເພ່ືອ
ຮັບປະກັນການສະໜອງແຮງງານທ່ີມີຄຸນນະພາບຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ກ່ໍສ້າງ ແລະ ອາຊີວະ
ສຶກສາ.   

 
16. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈະຊອກຫາໂອກາດໃນການເພ່ີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໂດຍການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນບາງຂະແໜງການສະ
ເພາະ ເຊ່ັນ: ການພັດທະນາຕົວເມືອງ, ນ້ໍາປະປາ ແລະສຸຂະອານາໄມ, ພະລັງງານ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະສິກໍາ. 

 
17. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈະຊອກຫາແນວທາງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອນັກທຸລະກິດຍິງທ່ີເປັນເຈ້ົາຂອງ ວິສາ
ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພ່ືອສ່ົງເສີມອໍານາດທາງເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ. ການມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີສໍາຄັນ ຈະ
ລວມເຖິງການພິຈາລະນາເອົາພາລະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
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ແຫ່ງຊາດ, ແຜນງານສະເພາະ ເພ່ືອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ຜ້ ູປະກອບການຍິງ ແລະ ການສ້າງຕ້ັງເຄ່ືອຄ່າຍຜ້ ູໃຫ້
ບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ ໃນການສະໜັບສະໜູນຜ້ ູປະກອບການຍິງ.  
 




